بسمه تعالی

جدول شماره -1گزارش اجمالی عملكرد پروژه هاي استانی امورزنان وخانواده آموزش وپرورش شهر تهران 59-59/
ردی

عنوان فعالیت

ضرورت اجراي طرح

اهداف كمی

اهداف كیفی

ف

1

گروه هدف
د

ارتقاء سالمت جسمی
دانش آموزان بارویكرد

عدم وجودمحتوايي
جامع ويژه بلوغ

تولیدمحتواو برگزاري

منطبق براهداف تعليم

كارگاه آموزشی ویژه

وتربيت درابعاد
مختلف

دانش آموزان پایه ششم
وهفتم ومادران آنها

توليد محتوا
ويژه0111دانش
آموز دختر پايه
ششم وهفتم

و

م

زمان اجرا
شروع

تبيين حساسيت دوران * *  -تير
بلووووه بوووه

ووووان

49

3

تجمل گرايي ،تقليد
كارگاه آموزشی طعم
زندگی با رویكرد احیاءنظام كوركورانه ،باال رفتن
فكري دانش آموزان نسبت نا متعارف سن ازدواج
به سبك زندگی درمواجهه با و افزايش طالق
درجامعه
مسائل اقتصادي

آموزش 01111نفر

9

حضور فزاي ده رسانه
ها و تغييرات فره گي

آموزش  02111نفر

تقويت هويت ملي و
فره گي گروه هدف
تبيين ارتباط قانون

* * * مهر
49
آبان

مداري با سالمت جامعه

49

كارگاه آموزشی

-

49

فردي و اجتماعي
دين گريزي و كاهش
زت نفس نوجوانان

هویت فرهنگی من

اسف د *

91/111/111

آموزش و پرورش
شهر تهران

زندگي يك انسان

آموزش 01111نفر

2

ادارات

مدرسه

ریال

مووووريرترين دوره در

تبيين جايگاه و نقش
دين در تقويت زت
نفس درگروه
احياءنظام فكري دانش
آموزان نسبت به سبك
زندگي

كارگاه آموزشی دین
باوري و عزت نفس

پایان

محل اجرا

میزان اعتبار به

محل تأمین اعتبار

9

كارگاه آموزشی(قانون
گرایی و جامعه پذیري

قانون گريزي و دم
مسئوليت پذيري
گروه هدف

آموزش02111نفر

6

همایش حضور فاطمی

معاصر سازي سيره
ملي حضرت زهرا
(س)

تجليل از 9111
بانوي فره گي

الگوسازي از شخصيت
واالي حضرت فاطمه زهرا
(س)

* * * مهر
49

اسف د -
49

*

021/111/111

آموزش و پرورش
شهر تهران

* * * مهر
49

اسف د -
49

*

021/111/111

آموزش و پرورش
شهر تهران

اسف د -
49
_
اسف د

011/111/111

آموزش و پرورش
شهر تهران
آموزش و پرورش
شهر تهران

* - -

*
*

49

فروردين 49

*

*

021/111/111

 9/111/111/111آموزش و پرورش
شهر تهران

7

كارگاه آموزشی (آسیب

رشدسريع تك ولوزي
در ابعاد مختلف و
تأييرمستقيم آن
درزندگي جوامع
بشري

همایش فصلی

پراك دگي خانواده
هاو دم ر ايت
حقوق اركان خانواده
نسبت به هم

هاي نوپدید و دختران)

8

(ما یك خانواده ایم)
5

همایش ویژه مادران

تحت عنوان(مادرانه)

جاه طلبي،رقابت
هاي كاذب  ،خود
محوري مادران

آموزش 01111نفر

آموزش خود ك ترلي در
مواجهه با آسيب هاي

* * * مهر
49

اسف د -
49

091/111/111

*

آموزش و پرورش
شهر تهران

فره گي -اجتما ي

آموزش  01111نفر

بهبود بخشي تعامل
بين ا ضاي خانواده

ارتقاءسطح نگرش
مادران نسبت به
جايگاه تربيتي
خويش در
خانواده

آموزش و تقويت
ارزش هاي صحيح
وم طقي به مادران

* * * مهر
49

اسف د
49

آبان

خرداد

59

49

*

*

021/111/111

*

امورزنان وخانواده
اداره كل آموزش وپرورش شهرتهران

آموزش و پرورش
شهر تهران

آموزش و پرورش
شهر تهران

جدول شماره -2گزارش اجمالی عملكرد ساالنه طرح هاي ملی امورزنان آموزش وپرورش شهر تهران 1359-59 /
نوع فعالیت

مخاطبین و تعداد تحت پوشش

مكان اجرا

زمان اجرا

دستغیب-شهیدناهیدي
شهیدبهشتی-دانشفر-نظام

طرح مشكات در

بهبود شیوه هاي

3999

سه سطح دانش

مهارتی و تعامالت سه

19-19

گانه درمواجهه با

15-16

مربیان

دانش آموزان

مافی-شهید اناري-آیین

دختردوره دوم

اسالم

 65/600/000ریال

13-12

معصومی الري-شهید

كارگاه آموزشی

نام طرح

 65/600/000ریال

59/1/21

59/2/29

11-5-9

تربیت –شهداي محراب

نهاد

استان

 109/726/000ریال

شروع

پایان

مناطق مجري

مدارس مجري

تعداد

آموز/والدین/

میزان اعتبار
وزارت

جمع /ریال

299/526/000

متوسطه

آموز/والدین/
مربیان

ششم ابتدائی

دبیرستان و پیش

13-12

ش.شرافت عالمه مجلسی

دانشگاهی

19-19

غفاریان-امت طلوع فجر

17-16

ش.عسگري-نیایش

15-18

دخانچی-فدك-رضوان

دانش آموز
/والدین/
مربیان

حضرت زینب-ش.كلهر
سیدجمال -نیكان
فرهیختگان-خجسته
نداي حق-اقبال-سروش

 780/000/000ریال

سطح

آموزان دختر سوم

11 -10-5

ش.آوینی-تعلیمی
 117/000/000ریال

حقوق در سه

تكالیف به دانش

7-6-9

فرهنگ-آفرینش-والعصر

 117/000/000ریال

كارگاه آموزشی

آموزش حقوق و

6500

59/1/21

59/2/30

9-3-2

متقین-بیت الزهرا-فاطمیه

 152/000/000ریال

سه سطح دانش

دانش آموزان پایه

عوسجه-امام هادي(ع)

 15/200/000ریال

طرح بشري در

بهداشتی-آموزشی

رحمانعلی شعبانی-مسلم بن

 8888008000ریال

كارگاه آموزشی

بهبود وضعیت

560

59/1/21

59/2/22

19-8-9-1

وحدت-حكمت-عفاف

30080008000

857/000/000

آمایش روانی –

آسیب شناسی

2800

اجتماعی دختران

روانی -اجتماعی
دختران پایه هشتم

-

طرح محیا

سرپرست خانوار

خانوار

اردیبهشت
1359

-

-9-3-2

نرجس-فیاضبخش-حسنیه

-5-8-6

فرهنگ22-بهمن-حجاب

-12-11

مهرنامی-رضوان-راستی

15-19-19

آئین روشن-ایران-محدثه
فرهنگ فاطمیه-بنت الهدي

حضرت زهرا(س)-بوعلی

-

مرآت-پروین اعتصامی

-

محمودزاده-علوي اسالمی

 55/200/000ریال

نظام مافی-هجرت-امت

 190/000/000ریال

سرپرست خانوار

توانمندسازي زنان

سرپرست

اساس سهمیه

90/000/000

اردوي زنان

دانش افزایی و

900زن

59/3/11

-

كلیه مناطق بر

اردوگاه شهید چمران تهران

امام سجاد(ع)-ریحانه
الرسول -هدي-مقداد
عبداهلل رهنما-ش.آوینی
عالمه قزوینی

امورزنان وخانواده
اداره كل آموزش وپرورش شهر تهران

200/000/000

55/200/000

